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Äldrenämnden 

Yttrande över Motion av Caroline Andersson mfl (alla S) om att säkerställa äldres 
tillgång till böcker och folkbildning 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Äldrenämnden har ombetts yttra sig över en motion om att säkerställa äldres tillgång til l 
böcker och folkbildning. I motionen föreslås att kulturnämnden ges i uppdrag att teckna avtal 
om biblioteksservice t i l l äldreomsorgens verksamheter med syfte att göra böcker 
lättillgängliga för äldre och att främja folkbildningen för alla kommuninvånare. 
Kulturnämnden har, i och med sitt avtal om folkbiblioteks verksamhet 2013 med Vård och 
bildning, säkerställt att bosatta på äldreboenden åter kan ta del av uppsökande 
biblioteksverksamhet i samma omfattning som tidigare, då uppdraget gavs via äldrenämnden. 

Äldrenämndens yttrande ska lämnas ti l l kommunledningskontoret senast den 15 mars 2013. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 
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FORSLAG 
Kommunstyrelsen 

Yttrande över Motion av Caroline Andersson mfl (alla S) om att säkerställa äldres 
tillgång till böcker och folkbildning, KSN-2012-1168 

Kommunstyrelsen har begärt äldrenämndens yttrande i rubricerat ärende. Äldrenämnden 
framför följande synpunkter. 

Äldrenämnden delar de intentioner som anges i motionen, att böcker och biblioteksservice ska 
vara tillgängliga för alla och har en viktig roll i samhället. Som det även framgår av motionen 
är det inte äldrenämndens ansvar att tillhandahålla biblioteksservice, detta ansvar är 
kulturnämndens. 

Kulturnämnden har vid sitt sammanträde 17 januari 2013 beslutat att i folkbiblioteksavtalet 
2013 (med Vård och bildning) säkerställa äldres tillgång til l biblioteksservice. Det görs 
genom att åter erbjuda uppsökande bibliotekverksamhet t i l l äldreboenden i samma omfattning 
som tidigare, då uppdraget gavs från äldrenämnden. 

Mot bakgrund av kulturnämndens beslut gällande biblioteksservice anser äldrenämnden att 
motionen bör avslås. 

Äldrenämnden 

Ebba Bush Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 
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Handläggare Datum Diarienummer 

FichtelÅsa 2012-12-04 KSN-2012-1168 

Kulturnämnden 
Äldrenämnden 

UPPSALA KOMMUN 
ÄLDRENÄMNDEN 

Ink 2012 r 
Diarienr 

Aktbil 

Remiss: Motion av Caroline Andersson mfl (alla S) om att säkerställa äldres tillgång till 
böcker och folkbildning 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit till registrator, kommunledningskontoret, senast: 15 mars 
2013 

Nämnderna har att beakta korrimunalekonorniska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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L»- " Kommunfullmäktige i Uppsala 

Motion till komrnunfullmäktige 

Säkerställ äldres tillgång till böcker och 
folkbildning! 
Enligt Bibliotekslagen skall alla medborgare ha tillgäng till ett folkbibliotek. Detta 
med syftet att frätnja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet. Bibliotekslagen säger även ätt folkbiblioteken 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionshinder, invandrare och 
andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

I Uppsala kommun har detta i lag fastställda uppdrag bland annat realiserats genom 
bibliotekens så kallade uppsökande service (biblioteksservice) till vårdboenden, 
dagverksamheter och korttidsvård. Boklådor har levererats till äldreomsörgens 
verksamheter som bestått av faktaböcker, ljud- och talböcker, romaner, deckare, 
böcker med stor stil, bildverk, tidskrifter samt musik. Boklådorna har också haft 
böcker på andra modersmål än svenska. Önskemål på innehåll har kommit från 
enskilda, anhöriga eller verksamheternas utsedda kontaktperson som fångar upp olika 
intressen. Under 2011 har totalt 23 310 titlar lånats ut till äidreömsorgen. 17 
vårdboenden har också fått besök av en bibliotekarie som kunnat erbjuda 
upplysningar och allmän information om bokutbudet. 

I Uppsala kommun är det kulturnämnden sofii ansvarar för kultur och bibliotek, 
samt allmän folkbildning;. Kulturnämnden har tidigare varit finansiär av den 
bokservice som aldrenämridéns verksämheter tagit del av. Med anledning av att 
kulturnämnden under föregående mandatperiod ansåg sig ha ett begränsat 
ekonomiskt utrymme valde man ätt säga upp avtalet om bibliotekens uppsökande 
service. Äldrenämnden gick då in och tog på sig finansieringsansvaret då man dels 
ville säkra denna biblioteksservice till äldre, dels hade ett bättre ekonomiskt läge. Om 
detta var rimligt eller inte är det lätt att vara efterkiok kring. Det kan dock konstateras 
att äldrenämnden nu har ekonomiska svårigheter och prognostiserar ett underskott 
under år 2012. För att Idara sitt vård- och omsorgsuppdrag enligt Söcialtjänsdagen 
och Hälso- och sjukvårdslagen har nämnden behövt se över sina övergripande 
kostnader och renodla sitt uppdrag till det som står i nämndens arbetsbeskrivning. I 
arbetsbeskrivningen ingår inte att ansvara för bibliotek. 

Socialdemokraterna i Uppsala 
www.soCialdemokratema.se/iippsala 
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Vid sidati av biblioteksservice finns även servicen Boken kommer. Den innebär att 
man som enskild får ringa till biblioteket och beställa de böcker man själv vill ha. De 
som bor på vårdboenden kan dock ibland ha funktionsnedsättningar som gör ätt de 
inte själva kan ringa in och beställa böckerna, eller packa upp samt packa i de böcker 
som lånats. I utförarnas atisvar ligger förvisso att hjälpa den enskilde aft beställa, de 
böcker som han eller .hon efterfrågar yia Boken kommer. Tjänsten,, bokservice, som 
genom att tillhandahålla boklådor och extra stöd i form av bibKötikariekompetens, 
hår dock inneburit att böcker inom äldreomsorgens verksamheter hår funnits mer 
lättillgängliga. Man har själv kunnat gå och "skrota och rota" bland böckerna, och 
boenden som kanske inte på eget initiativ har valt att beställa böcker via "Boken 
kommer" har ändå. på ett enkelt sätt haft åtkomst till kvalitativ litteratur. Böckerna 
som skickats ut via Bokservice har också använts i grupp: Demensavdelningär som 
får bildverk och musik, dagverksamheter och träffpunkter som använder materialet 
för teman, studiecirldar och minnesträning. Dessa omfattas inte av Boken Kommer 
som är avsett för enskilda personer i eget boendé. 

Böcker ar en fundamental del. åv vår samhällskultur och berikar våra liv. De ska vara 
tillgängliga för alla människor, oavsett ålder eller hälsa, oavsett om man bor på 
vårdboende eller deltar i dagverksamhet. Det är mot ovanstående resonemang rimligt 
att den arbetsordning som finns inom Uppsala kommun respekteras och att 
Kulturnämnden därmed återtar sitt ansvar för biblioteksservice till äldre. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att ge kulturnämnden i uppdrag att teckna avtal om biblioteksservice till 
äldreomsorgens verksamheter med syftet att göra böcker lättillgängliga för äldre och 
att främja folkbildningen för alla kommuninvånare. 

Socialdemokraterna 

Caroline Andersson 
Ledamot (S) 

pvlarlene Burwick 
Kommunakåd (S) 

Agneta Eriksson 
Ledamot (S) 


